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Resumo 
Foi construído um modelo fuzzy para predição de internações por pneumonias e asma 

(J12 a J18 e J45 da CID 10) segundo exposição ao PM2,5 em residentes de Volta 

Redonda, RJ, em 2012. O modelo continha duas entradas com três funções de 

pertinência cada uma, para as concentrações do PM2,5 e temperatura e uma saída com 

três funções de pertinência para internações, que foram obtidos do Datasus. O modelo 

mostrou uma boa acurácia, entre 89,9% e 76,5% para os lags 1 e 3. A sensibilidade 

ficou entre 90 e 93% possibilitando sua aplicação por gestores de saúde. 
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FUZZY APPROACH TO ESTIMATING HOSPITALIZATIONS FOR PNEUMONIA 

AND ASTHMA 

 

 

Abstract 

 

A fuzzy model for predicting hospital admissions for pneumonia and asthma (J12 to J18 

and J45 of the ICD 10) was constructed according to exposure to PM2,5 residents in 

Volta Redonda, RJ, in 2012. The model contained two inputs with three membership 

functions of each one to the concentrations of PM2,5 and temperature and an output with 

three membership functions for admissions, which were obtained from Datasus. The 

model showed good accuracy between 89.9% and 76.5% for lags 1 and 3. The 

sensitivity was between 90 and 93% thus allowing its application for health managers.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Foi relatada cerca 1,3 milhão de internações por doenças do aparelho respiratório no ano 

de 2012 no Brasil, sendo 64 mil no estado do Rio de Janeiro 
a
; dentre estas internações, 

830 mil no Brasil foram por pneumonias e asma e 42 mil no estado do Rio de Janeiro; 

estas internações geraram uma despesa de cerca de R$ 680 milhões sendo R$ 34 

milhões no estado do Rio de Janeiro. Dentre os fatores associados às pneumonias e 

asma estão as exposições a poluentes do ar e dentre eles, destaca-se o material 

particulado com menos de 10 micra de diâmetro aerodinâmico (1), sobretudo a fração 

com menos de 2,5 micra de diâmetro aerodinâmico (2,3,4) O material particulado 

produzido por queima de biomassa, poeira de rua e atividades agrícola e industrial é 

formado por um núcleo de carbono onde costumam estar adsorvidos íons, como sulfatos 

e nitratos, metais pesados e material biológico, como pólen, esporos e bactérias (5). A 

abordagem estatística muito utilizada para estimar o risco da exposição a este poluente e 

internações é a regressão de Poisson (1,3); por outro lado, os valores das concentrações 

costumam ser obtidas de estações de monitoramento de agências ambientais estaduais, 

sendo que não são todas as cidades que têm estas estações e dessa forma, a utilização de 

valores de concentrações de poluentes estimados por modelos matemáticos é muito útil. 

Dentre estes modelos há o CATT-BRAMS (6). O sistema CATT-BRAMS utilizado 

neste estudo considera a dinâmica atmosférica e trata-se de modelo matemático, que 

abrange a América do Sul, levando em conta a emissão e o transporte de diferentes 

gases e partículas de aerossóis, obtidos por satélites que monitoram as queimadas, 

gerando estimativas diárias para diferentes poluentes. Uma das vantagens da utilização 

desse modelo é sua aplicação em localidades onde não há estações medidoras de 

poluentes. O uso dos dados estimados por esse modelo, validados por Ignotti et al, (2) 

permite baratear os custos de pesquisa e agilizar o processo de análise dos efeitos da 

poluição atmosférica na saúde. Como este modelo fornece dados estimados, há uma 

incerteza implícita; uma das formas de se tratar a incerteza é a abordagem fuzzy onde 

um elemento pode pertencer a dois conjuntos simultaneamente, mas com pertinências 

diferentes; esta forma tem sido aplicada em estudos na área de saúde pública (7). Assim, 

o objetivo deste estudo foi construir um modelo preditivo identificando o papel da 

exposição ao PM2,5 nas internações por pneumonias e asma em Volta Redonda, RJ, 

utilizando as ferramentas da lógica fuzzy. 

 

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de uma modelagem computacional utilizando ferramentas da lógica fuzzy. Foi 

construída uma série temporal com informações diárias de internação por doenças 

respiratórias (CID 10: J12.0 a J18.9, J45.0, J45.1, J45.8 e J45.9), na população residente 

na cidade de Volta Redonda – RJ, no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro 

de 2012. Esses dados foram obtidos do Datasus 
a
. Também foram selecionados os níveis 

diários estimados de material particulado fino (PM2.5) e os dados de temperatura e 

umidade obtidos do sistema CATT-BRAMS 
b
. E, a partir deles foi calculada a 

temperatura aparente, que é função da temperatura e umidade. 

                                                
a
 Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informações e Informática do Sistema Único de 

Saúde. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nruf.def 
b
 Brasil. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

http://meioambiente.cptec.inpe.br/index.php?lang=pt 
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Volta Redonda está situada no Sul do Estado do Rio de Janeiro, no trecho inferior do 

médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do Mar e da Mantiqueira; suas 

coordenadas geográficas são 22º 29' S e 44º 05' O; seu território abrange cerca de 182,5 

Km² e abriga uma população de aproximados 260 mil habitantes e com frota veicular de 

cerca 112 mil veículos e é um importante pólo siderúrgico nacional. 

Esse modelo preditivo matemático utilizou as ferramentas da lógica fuzzy no qual foram 

consideradas as concentrações do poluente material particulado fino (PM2,5) e ajustados 

pela temperatura aparente. Esse modelo foi construído com duas entradas que 

correspondem a concentração de PM2,5 e temperatura sendo que cada uma destas 

continha três funções de pertinência, resultando nove regras (3²), onde três representa o 

número de funções de pertinência e dois o número de entradas. As funções de 

pertinência foram categorizadas como Baixo, Médio e Alto de acordo com opinião de 

um especialista; a variável Saída foi construída com três funções de pertinência e 

representa o número de internações. A forma das funções adotada neste estudo foi a 

forma trapezoidal. Para a construção das regras e obtenção do modelo foi utilizado a 

tool Box Fuzzy do programa Matlab®. 

Para validar o modelo foram utilizados os dados populacionais de doenças respiratórias 

considerando defasagens de até três dias (lag 1 a lag 3), porque os efeitos da exposição 

aos poluentes na população podem se fazer notar tanto no mesmo dia da exposição 

como em dias posteriores. 

Para correlacionar os dados fornecidos pelo modelo e os dados reais foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Pearson e para avaliar acurácia do modelo foi utilizada a 

curva ROC. O corte nesta curva foi de até duas internações, exclusive. 

 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período de tempo considerado neste estudo ocorreram 752 internações por 

pneumonias e asma em indivíduos residentes em Volta Redonda, RJ. A média diária de 

internações foi 2,1 (dp = 1,7), mínimo de 0 e máximo de 9. A concentração média diária 

de PM2.5 foi 17,2 µg/m
3
 (dp = 4,5) variando entre 11,7 e 35,2 µg/m

3
. Mesmo não tendo 

normas nacionais estabelecidos houve segundo padrão da OMS, 22 ultrapassagens do 

limite de 25 µg/m
3
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1
. Os valores obtidos para a curva ROC segundo lags 0 a 2 com os respectivos intervalos 

de confiança de 95% estão na tabela 1. 

Pode ser evidenciado que a melhor acurácia é no lag 1 e este valor corresponde a uma 

sensibilidade de 93% e especificidade de 45% para 13 µg/m
3 

de PM2,5. Para os lags 2 e 

3 a sensibilidade e especificidade foram respectivamente 92% – 51% e 90% – 58%. 

 
Tabela 1: Áreas sob a curva ROC em porcentagem e respectivos intervalos de confiança de 95%, Volta 

Redonda, 2012. 

 

 Área IC 95%   

lag 1 89,9 85,7 – 94,0   

lag 2 80,9 73,9 – 87,8   

lag 3 76,5 68,8 – 84,2   

 

 

 

4  CONCLUSÃO 
 

Este modelo que utilizou as ferramentas da lógica fuzzy apresentou uma boa acurácia 

para a previsão de internações por pneumonias e asma em Volta Redonda, RJ, segundo 

a exposição ao material particulado fino; esta forma de abordagem é pouco utilizada em 

artigos nacionais.  

Durante o período de estudo, observou-se que as internações por doenças respiratórias 

na população apresentou associação positiva e significativa com o PM2.5, após um, dois 

e três dias após a exposição. Estas partículas podem permanecer longo tempo em 

suspensão na atmosfera e exposição a este material particulado fino pode levar a 

comprometimento da função pulmonar bem como entrar na circulação e alterar a 

homeostase circulatória (8). 

A metodologia do presente estudo é a forma de abordagem dos efeitos da exposição na 

saúde que está utilizando as ferramentas da lógica fuzzy (7) são poucos utilizados na 

saúde publica e bem aplicado com os dados do CATT – BRAMS, pois são dados 

estimados que podem conter incertezas. A importância de se estudar em Volta Redonda 

é por que possui um importante polo siderúrgico e na série temporal de um ano em 22 

oportunidades ultrapassou o limite recomendado pela OMS de 25 μg/m³, mostrando a 

importância da concentração desse poluente na atmosfera. Os efeitos do material 

particulado geralmente costumam ser mais tardios e é importante para o gestor 

municipal essa informação, dada que a concentração do material particulado à medida 

que ele aumenta ele pode fazer essa predição. 

Outros formatos para as funções de pertinência podem ser julgados, como curvas 

triangulares ou forma de sino, em uma tentativa de aprimorar o modelo. Outras 

vantagens deste modelo são a sua aplicação em qualquer local onde há dados 

disponíveis sobre os mesmos poluentes do ar e da facilidade de obtenção dos resultados 

previstos. Criação de programa executivel, que não exige um grande investimento, 

juntamente com o uso de um instrumento portátil pode permitir uma estimativa de 

tempo de internação e prestar apoio aos gestores municipais de saúde. 

As informações fornecidas neste estudo podem ser utilizadas por gestores municipais, 

capacitando os hospitais para internações por doenças respiratórias, pois o modelo 

construído apresentou uma boa sensibilidade. 

                                                
1
 São Paulo. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/32-qualar 
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